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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-681624089 (DOS-2016-

0004358)

Onderwerp

Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en bevorderen van de gezonde 

leefomgeving.

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de ‘Verkenning gezonde 

leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving’.

2. Vast te stellen de ‘Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en

bevorderen van de gezonde leefomgeving’.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ‘Verkenning gezonde leefomgeving 

Zuid-Holland; beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving’.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om op p3 van de oplegger van de 
provincie de ‘sociale context’ toe te voegen.  

Bijlagen

- GS-brief aan PS over de Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen 

en bevorderen van de gezonde leefomgeving.

- De Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en bevorderen van de 

gezonde leefomgeving.

- Inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 maart 2019
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1 Toelichting voor het College

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd een verkenning te starten die inzicht 

geeft hoe de provincie vanuit haar rollen, taken en bevoegdheden kan bijdragen aan een gezonde

leefomgeving (motie M782). In de motie 847 hebben Provinciale Staten vervolgens nadrukkelijk 

aandacht gevraagd voor de ambitie ten aanzien van de grijze gezonde leefomgeving 

(luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem- en waterkwaliteit). 

Provinciale Staten is op 13 november 2018 geïnformeerd over de voortgang van de verkenning 

gezonde leefomgeving in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben op 3 december 2018 de 

‘Inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland’ vastgesteld. Begin december 2018 hebben 

PS de ‘Inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland’ ontvangen die inzicht biedt in wat we 

als provincie al doen aan het beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving. Op 12 

december 2018 hebben PS, op basis van de inventarisatie, over de vraag: “wat kan de provincie 

nog meer doen vanuit haar rol en taak bij het beschermen en bevorderen van de gezonde 

leefomgeving” gesproken tijdens een thema-sessie. De regionale stakeholders van de provincie 

zoals GGD’s, Omgevingsdiensten, gemeenten maar ook het Havenbedrijf Rotterdam, IVN en 

waterschappen zijn betrokken op 10 en 17 januari 2019. De inventarisatie en de inbreng van 

Provinciale Staten en regio zijn verwerkt in de ‘Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; 

beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving’. 

Inmiddels hebben GS op 22 januari 2019 het Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld. 

Hiermee sorteert de provincie voor op de Omgevingswet. Ten behoeve van het Omgevingsbeleid 

is een Leefomgevingstoets opgesteld. De Leefomgevingstoets geeft aan de hand van 24 

indicatoren op visieniveau een omschrijving van de stand van zaken van de omgevingskwaliteit in

Zuid-Holland. Dit vormt de basis voor de integrale afweging bij toekomstige beleidsontwikkeling. 

Om het instrument volledig bruikbaar te maken wordt de komende jaren gewerkt aan een 

monitoringsplan zodat bij alle afwegingen over voldoende omgevingsinformatie kan worden 

beschikt. Aangezien de verkenning nog niet tot beleidsrijke beslissingen leidt is deze niet 

meegenomen in het Omgevingsbeleid en/of Leefomgevingstoets.  

De ‘Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en bevorderen gezonde 

leefomgeving’ agendeert het belang van de gezonde leefomgeving voor de provincie, brengt in 

beeld wat de provincie Zuid-Holland nog meer kan doen aan het beschermen en bevorderen van 

de gezonde leefomgeving en maakt inzichtelijk op welke wijze de provincie haar rol, taak en 

bevoegdheid kan inzetten. Dit wordt in beeld gebracht in het ‘Dashboard gezonde leefomgeving 

Zuid-Holland’. Met behulp van dit dashboard kan de provincie keuzes maken om te komen tot een 

provincie waar het prettig en aangenaam verblijven is, waar gezond gedrag wordt gestimuleerd 

en die beschermt tegen negatieve omgevingsinvloeden.

De verkenning is afgerond en vormt een fundament voor het volgende college en de invoering 

van de omgevingswet in de toekomst.
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Financieel en fiscaal kader

De kosten van de ‘Verkenning gezonde leefomgeving in Zuid-Holland, beschermen en 

bevorderen van de gezonde leefomgeving ’uitgevoerd door Twijnstra Gudde zijn:

Totaalbedrag excl. BTW: € 25.400,-.

Aangezien de’ Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland’ een fundament vormt voor het 

nieuwe college is hier nog geen budget voor gereserveerd.

Programma 3 Aantrekkelijk en concurrend

Financiële risico’s: er zijn geen financiële risico’s

Juridisch kader

Bestaande beleidskaders ten aanzien van de grijze gezonde leefomgeving, met name ten 

aanzien van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem- en waterkwaliteit.

2 Proces

De GS-brief en agenda zijn afgestemd met een brede projectgroep waarin Mobiliteit en Milieu,

Water en Groen, Ruimte, Wonen en Bodem, Economische Zaken en het team Omgevingswet

betrokken zijn. De GS-brief en verkenning zijn vervolgens met de portefeuillehouders Milieu,

Ruimte, Groene leefomgeving, Mobiliteit en Bestuur afgestemd.

3 Communicatiestrategie

Op advies van de afdeling Communicatie wordt de verkenning gezonde leefomgeving Zuid-

Holland op de provinciale website ter beschikking gesteld..
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